
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรีเกนซ์ – น่ังกระเช้าสู่เขา Pfänder – ทะเลสาบคอนสแตนซ์ – น่ังรถไฟสายอลัร์เบิร์ก  
น่ังกระเช้าชมววิ – ยอดเขาสตูไบกลาเซีย – อนิซ์บรูกซ์ – หลงัคาทองค า  

 ซอลซ์เบิร์ก – เหมืองเกลือ – กราซ(มรดกโลก) – น่ังรถไฟสายเซมเมอร์ริง – กลอ็คนิค – เวยีนนา   
ดินเนอร์ ณ หมู่บ้านกรินซ่ิง – วหิารเมลล์ – ล่องเรือชมวาเคาท์ วาเลย์   

*** พกัโรงแรมเฮอริเทจ ณ เมืองเมืองฮัลลสตัทท์ 100% ***   



 

ก าหนดการเดนิทาง 
30 ธ.ค.-07 ม.ค. 2562 

( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
วนัที่1  กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมนี) 
22.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 

เคาน์เตอร์สายการบินไทย (เคาเตอร์ A – B) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที่2  มิวนิค – บรีเกนซ์ – น่ังกระเช้าสู่เขา Pfänder - ชมววิทะเลสาบคอนสแตนซ์  
 น่ังรถไฟสายอรัล์เบิร์ก (Arlbergline) – อนินส์บรูค  
00.50 ออกเดินทางสู่เมืองมินิค โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที ่TG 924 
06.45 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

น ำท่ำนออกเดินทำงข้ำมพรมแดนสู่ “ ประเทศออสเตรีย ” Austria ผ่ำนแนวเทือกเขำแอลป์ซ่ึงอุดม
สมบูรณ์ไปด้วยป่ำสน,ต้นเบิร์ชสีเขียงขจี  
ท่ีปกคลุมด้วยหิมะสีขำวช่วยสร้ำงควำม
งำมให้กับเส้นทำง เดินทำงถึงเมืองบรี
เกนซ์ (Bregenz) น าท่านเข้าสู่สถานีกระเช้า 
ขึ้น สู่ยอดเขาพฟานเดอร์  (Pfänder) สูง 
1,100 เมตร เป็นจุดชมวิวทะเลสาบคอนส

http://bit.ly/2NMk5YE


 

แตนซ์ ที่สวยที่สุดของเมือง มีเวลำให้ท่ำนไดเ้ก็บภำพควำมงดงำมของทะเลสำบและเทือกเขำแอล์ป สุด
แสนประทบัใจ (โดยเฉพำะฤดูหนำวจะมีหิมะปกคลุมทั้งเขำ) ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงลงสู่ตวัเมือ
งบรีเกนซ์   

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
จากน้ันน าท่าน ออกเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองบลูเดนซ์ (Bludenz) น าท่านโดยสารรถไฟเส้นทาง
ท่องเที่ยว Arlbergline Scenic Train รถไฟน ำเท่ียวในเส้นทำงท่ีสวยท่ีสุดของประเทศออสเตรีย เส้นทำง
รถไฟจะผำ่นแควน้ทีโรล ซ่ึงเต็มไปดว้ย
เทือกเขำแอล์ป และทะเลสำบ สะพำน
ไตรซำนน่ำ (Trisanna Bridge) ปรำสำท 
เวยส์ เบิ ร์ก  (Wiesberg Castle) ผ่ำนทุ่ ง
หญ้ำเขียวขจี ท่ีมีทิวเขำแอล์ปเป็นฉำก
หลงัสุดแสนงดงำม (ในฤดูหนำวจะเป็น
ทุ่งหิมะ) เดินทำงถึงเมืองอินนส์บรูค น ำ
ท่ำนเข้ำสู่ตัวเมือง น าท่านชม “เมือง
อินซ์บรูกซ์” เมืองท่องเที่ยวในแคว้นทิโรล แห่งลุ่มแม่น ้ ำอินน์ท่ีมีอำยุกวำ่ 800 ปี อดีตเคยเป็นศูนยก์ลำง
ทำงกำรคำ้บนถนนสำยโรมนั Via Cuaudla Augusta ตั้งอยูใ่จกลำงเทือกเขำแอลป์ซ่ึงเป็น แหล่งสกีเป็นท่ี
รู้จกักนั  ดีของชำวยโุรป จนไดรั้บควำมไวว้ำงใจให้เป็นเจำ้ภำพจดักำรแข่งขนักีฬำโอลิมปิคฤดูหนำวถึง 2 
คร้ัง น ำคณะสู่ “ถนนมาเรียเทเรซ่า” ถนนสำยหลกัของเมืองอินน์สบรูก เช่ือมระหว่ำงเขตเมืองเก่ำกบั
ย่ำนช้อปป้ิงสมัยใหม่ ตรงกลำงถนน
เป็นท่ีตั้งของ “เสาอันนาซอยแล” (เสำ
นักบุญแอนน์) ซ่ึงตั้ งข้ึนเพื่อร ำลึกถึง
กำรถอนกองก ำลัง  ทหำรบำวำเรีย 
ออกไปจำกเมือง เขำ้สู่ “ย่านเมืองเก่า” 
ท่ียงัคงสภำพและบรรยำกำศของยุค
กลำงได้เป็นอย่ำงดี อำคำรบำ้นเรือนท่ี
มีอำร์คเดคชั้นล่ำงและมีมุขยืน่ออกมำท่ี
ชั้นบน แสดงให้เห็นถึง สถำปัตยกรรม
แบบโกธิคตอนปลำย และเรอเนสซองส์ น ำคณะชมสัญลกัษณ์ของเมือง “ หลังคาทองค า ” Golden Roof 
ท่ีสร้ำงในปี ค.ศ.1500 สมยัจกัรพรรดิแม็กซิมิเล่ียนท่ี 1 หลงัคำมุงดว้ยแผน่ทองแดงเคลือบทองสว่ำงไสว   
และโรงแรมเก่ำแก่ประจ ำเมือง โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ ซ่ึงเคยใชใ้นกำรตอ้นรับเจำ้นำยในรำชวงศ์
และบุคคลชั้นสูงจำกต่ำงแดนหลำยท่ำน  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  / น ำคณะเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั   

พกัที่:  Innsbruck Hotel / Penz West Hotel เทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 



 

วนัที่3  อนินส์บรูค – น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาสตูไบ – ลานหิมะ  
                   ซอลซ์เบิร์ก – ชมเมือง – พกัเมืองฮัลสตทัท์ 

เข้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   
น ำท่ำนเดินทำงสู่สถำนีกระเช้ำ พร้อม “น่ังกระเช้าชมวิวสูยอดเขาสตูไบ กลาเซียร์ Stubai Glacier ขึ้นสู่
ยอดเขาสูง  2,900 เมตร ในเวลำ
เพียง 20 นำที ยอดเขำสตูไบ เป็น
สถำนท่ีเล่นสกีท่ีโด่งดงัท่ีสุดของ
ประเทศออสเตรีย เป็นสถำนท่ี
ร ว ม ค ว ำ ม ด่ื ม ด ่ ำ ข อ ง หิ ม ะ
ประสบกำรณ์แห่งควำมต่ืนเต้น
จำกขุนเขำอลัไพน์อำณำจกัรแห่ง
หิมะ ท่ำนจะพบกบั ภูเขำเสียดฟ้ำ, 
เหล่ำโดมน ้ ำแข็ง ท่ีดูเสมือนเมือง
ใหญ่ มีเวลาให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นหิมะตามอธัยาศัย ไดเ้วลำพอสมควรออกเดินทำงลงจำกยอด
เขำ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร พร้อมชมวิวแบบ
พาโนรามาบนยอดเขาสตูไบ 
น ำท่ำนออกเดินทำงถึงเมือง “ ซาลส์บวร์ก  ” Salzburg  
เมืองอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่สองฝ่ังของแม่น ้าซาลซัค หลงัอำหำร
น ำท่ำนเข้ำชมควำมสวยงำมของ “อุทยานมิราเบลล์” 
Mirabel Garden อุทยำนของปรำสำทท่ีใช้เป็นสถำนท่ี
แต่งงำนท่ีจดัไดว้ำ่สวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เยีย่มชม สวน
แคระ  “ซแวร์เกิล การ์เท่น” ท่ีแปลกตำ กำรจัดดอกไม้
ประดับอย่ำงงำมตำ สวนวงกต โรงละครในแมกไม้ท่ี
ตกแต่งด้วยพันธ์ุไม้หลำกหลำยสีสัน และทิวทัศน์ของ 
“ ป้อมโฮเฮนซาลส์บวร์ก” Hohensalzburg Fortress เป็น
ฉำกหลังเพิ่มควำมมีเสน่ห์ให้กับสวนแห่งน้ี ...จำกนั้ น
ถ่ำยภำพท่ีระลึกหน้ำ บ้านพักโมสาร์ท ซ่ึงเป็นนักดนตรีเอก ท่ีชำวออสเตรียภำคภูมิใจ ชม “จตุรัสโม
ซาร์ท” “อนุสาวรีย์ของโมสาร์ท” “มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก” ศิลปะแบบบำรอคในยุคตน้ ท่ีสร้ำงจำก
ควำมร ่ ำรวยท่ีเกิดจำกกำรท ำเหมืองเกลือ…ข้ำมสู่ฝ่ังเมืองเก่ำท่ีถนนเกรไทเดร้“ถนนช้อปป้ิง” ท่ีมีกำร
ตกแต่งไวอ้ย่ำงงดงำมอีกเส้นหน่ึงของโลก ท่ีตกแต่งด้วยป้ำยช่ือร้ำนค้ำอนัวิจิตรและงดงำม น าท่าน
เดินทางตามเส้นทางของภาพยนตร์ช่ือดัง“เดอะซาวน์ออฟมิวสิก” ใจกลำงดินแดนแห่งเทพนิยำย



 

“ซำลสกมัแมร์กูท” มีพลอยเม็ดงำมประดบัอยู่เชิงเขำดคัชไตน์ ท่ีสูงตระหง่ำน แผ่นดินทรงคุณค่ำทำง
ประวติัศำสตร์และวฒันธรรมน้ีคลุมอำณำบริเวณ เมืองฮลัชตทัท์, โกเซำ, โอแบร์ทรำวน์ และบำดกอย
แซร์น รวมกนัเป็นศูนยก์ลำงของ“อินเนอร์ซำลสกมัแมร์กูท” ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมำ
นำนถึง 3,500 ปี เหมืองเกลือ ท่ีท ำกนัมำตั้งแต่สมยักลำงของยคุส ำริดสร้ำงควำมเจริญให้ทอ้งถ่ิน เดินทาง
ถึงเมืองฮัลสตัทท์ (Hallstatt) ริมทะเลสาบแสนสวย 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารเมนู Grilled Whole Trout พร้อมมันฝร่ังอบ รสเลศิ   

พกัที่:  Cafe restaurant zum mühlbach hallstatt หรือระดบัใกล้เคยีง 

หมายเหตุ : *** โรงแรมที่เมืองฮัลสตัทท์ เป็นโรงแรมสไตล์พืน้เมืองแบบองิธรรมชาติ ซ่ึงห้องพักจะไม่ใหญ่มากนักและมีจ านวนที่พักจ ากัด หากที่พักในเมือง
ฮัลสตัทท์เต็มหรือได้ที่พักไม่เหมาะสมกับคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนที่พักไปที่เมืองเซนต์วูลฟ์กัง หรือเมืองใกล้เคียง
แทน*** 

วนัที่4  น่ังรถรางชมววิฮัลสตทัท์ – เหมืองเกลือ – กราซ  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   

น า ท่ าน เดิ น เที่ ย ว ช ม ห มู่ บ้ าน ฮั ลส ตั ท ท์  ช ม
สถำปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์เฉพำะตวัด้วยกำรประดับ
เค ร่ืองไม้และเก็บ เก่ียวควำมสวยงำม ท่ีย ังคงมี
ชีวิต ชีวำ มี เวลำสบำยๆให้ท่ ำนได้เดิน สู่ จุดชม
ธรรมชำติอนัแสนโรแมนติก ของเมืองฮลัล์ชตทัท ์
ทะเลสำบท่ีไดรั้บควำมนิยมมำกเป็นอนัดบัตน้ๆของ
ประเทศออสเตรีย หมู่บ้ำนฮัลล์ชตัทท์นั้ นอยู่ใน
รัฐอปัเปอร์ออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศ
ออสเตรีย ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมำ
นำนถึง 3,500 ปี น าท่านเดินสู่สถานนีรถรางไฟฟ้า 
(Funicular) เพ่ือขึ้นสู่สถานี  Salz Welten จำกนั้ น
น ำท่ำนสู่จุดชมวิว Sky Walk ท่ีสำมำรถมองเห็น
ทะเลสำบฮลัสตทัท์ และตวัเมืองไดอ้ย่ำงชดัเจน น า
ท่านเปลี่ยนชุดชาวเหมืองสุดเท่ห์ เข้าชมเหมืองเกลือ 
(Salt Mine) ท่ีเก่ำแก่ซ่ึงถูกดดัแปลงมำเป็นสถำนท่ี
ท่องเท่ียว ดึงดูด ผูต้คนจำกทัว่โลก มำเท่ียวชม จน
ท ำรำยไดม้หำศำลให้กบัเมืองฮลัสตทัท ์น ำท่ำนผจญภยัใน เหมืองเกลือ เรียนรู้ขั้นตอนกำรขุดหำเกลือ ซ่ึง
ถือวำ่เป็นทรัพยำกรดินท่ีมีค่ำดุจทอง สร้ำงควำมมัง่คัง่ให้กบัอำณำจกัรต่ำงๆ ท่ีเป็นเจำ้ของ และสนุกสนำน
กบักำรเปล่ียนระดบัในเหมืองดว้ยไมเ้ล่ือนแบบชำวเหมืองในอดีต อนัแสนงดงำมเกินค ำบรรยำย จากน้ัน
น าท่านสู่จุดชมววิ Sky Walk ทีส่ามารถมองเห็นทะเลสาบฮัลสตัทท์ และตัวเมืองได้อย่างชัดเจน 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  



 

น ำคณะออกเดินทำงสู่ “ เมืองกราซ  ” Graz น าท่านชม “ เมืองกราซ ” (Graz) (278 ก.ม. ประมาณ 3 
ช่ัวโมง) ท่ีไดรั้บกำรอนุรักษเ์ป็นอยำ่งดี และไดรั้บกำรข้ึนทะเบียนเป็น “ มรดกโลก ” จำกองคก์ำรยูเนสโก ้
Unesco ใหเ้ป็นเมืองหลวงแห่งวฒันธรรมในปี 2003 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  / น ำคณะเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั 

พกัที่:  Roomz Graz Hotel / เทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่5 กราซ – ชมเมือง – รถไฟสาย เซมเมอร์ริง  
                 เวยีนนา – ดนิเนอร์ม้ือพเิศษ ณ หมู่บ้านกร่ินซ่ิง 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั  
น าท่านเข้าชม “ เขตเมืองเก่า ” Old Town ซ่ึงเป็นเขตเมืองเก่ำดั้ งเดิมท่ีตั้งมำนำนหลำยศตวรรษ ตรอก
ซอกซอยในเขตเมืองเก่าคือพยานของวัฒนธรรม
อันโดดเด่นที่มีอายุยาวนาน หล่อเล้ียงวิถีชีวิตผูค้น
ด้วยท่วงท ำนองแห่งศิลปะ และวฒันธรรม แม้ว่ำ
ทำงดำ้นกำรเมืองกรำซจะเฟ่ืองฟูอยูเ่พียงช่วงสั้นๆ ก็
ตำมทอดตวัอยู่เชิงเขำชลอสแบร์ก พร้อมชม “ หอ
นาฬิกาประจ าเมือง ” Schlossberg clock tower ท่ีมี
ช่ือเสียง “ กราซ ” เป็นแหล่งรวมสถาปัตยกรรม
ต่างๆจากทุกสมัยทั้ง โกธิค เรอเนส์ซองส์ และบา
รอก จนถึงยุคย้อนยุค และ ยุคยูเกนดัชทลิ(อาร์ตนูโว)…จำกนั้นมีเวลำให้ท่ำนไดเ้ดินเท่ียวชมยำ่นกำรคำ้ท่ี
จ  ำหน่ำยสินคำ้รำคำถูกกวำ่ท่ีเวยีนนำ หรือเพลิดเพลินกบัเมืองท่ีตั้งอยูริ่มแม่น ้ำอนัสวยงำม 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
น าท่านน่ังรถไฟชมวิวทิวทัศน์อันแสนโรแมนติก
ที่สุดของประเทศออสเตรียใน“เส้นทางรถไฟสาย 
เซม เมอ ร์ริง” Semmering Railway เส้นทำงท่ี มี
ทิวทศัน์ “ สวยที่สุด ” จำกเมืองกรำซลงไปทำงใต้
ของออสเตรีย ทำงรถไฟผำ่นเขต “ ภูเขาวเิศษ ” เซม
เมอร์ริง เม่ือปี 1841 คำร์ล ฟรีดริค คูเบ็ค ว่ำจำ้งให้
สร้ำงทำงรถไฟไปยงัทริเอสเต แต่วิศวกรโยธำจำกเว
นิส คำร์โล ดิ เกห์กำ ผูไ้ดรั้บมอบหมำยให้ท ำงำนน้ีไดต้ดัทำงรถไฟผำ่นช่องเขำท่ีสูงเกือบ 1,000 เมตร ซ่ึง
ในยุคนั้นถือว่ำเป็นทำง “ รถไฟที่สูงที่สุดในโลก ” โดยใช้เวลำก่อสร้ำงเพียง 6 ปี คือระหว่ำงค.ศ. 1848 - 
1856ในยุคนั้นโครงกำรท่ีทำ้ทำยน้ีไดรั้บค ำสรรเสริญว่ำเป็นกำรผสำนเทคโนโลยีกบัธรรมชำติไดล้งตวั
ท่ีสุด และยงัคงไดรั้บค ำสรรเสริญนั้นมำจนถึงทุกวนัน้ี ปัจจุบันเขตเซมเมอริง-แรกซ์-ชนีแบร์ก ถือเป็น
แหล่งที่หมายของการพักผ่อนที่มีระดับของยุโรป เส้นทำงรถไฟกวำ้งขวำงครอบคลุมพื้นท่ีบนภูเขำอยำ่ง



 

ทัว่ถึง กระท่อมพกัแรม และกิจกรรมแบบอลัไพน์ ช่วยเก้ือหนุนกำรให้บริกำรของท่ีพกัแบบพื้นเมืองท่ีมี
อยู่หลำยประเภท… เดินทำงถึงกรุงเวียนนำ จำกนั้นน ำท่ำนไปยงับริเวณ “หมู่บ้านกรินซ่ิง” Village of 
Grinzing อนัเป็นหมู่บำ้นเล็กๆท่ีมีช่ือเสียงในดำ้นอำหำร และกำรผลิตไวน์ ชำนกรุงเวยีนนำ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ “หมู่บ้านกรินซ่ิง” Village of Grinzing หมู่บ้ำนพื้นเมืองท่ีมีช่ือเร่ืองกำรผลิตไวน์
ทอ้งถ่ินให้ท่ำนได้อ่ิมอร่อยกบั เมนูพิเศษ ! ขำหมูเวียนนำ ในรสชำติแบบออสเตรียตน้ต ำรับขนำนแท ้
พร้อมไวน์เลิศรส ผสมผสำน และขบักล่อมดว้ยดนตรีพื้นเมืองอนัแสนไพเรำะ 

พกัที่:  Courtyard By Marriott Hotel / เทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6 เวยีนนา – ชมเมือง – พระราชวงัเชิร์นบรุนน์ – ช้อปป้ิง 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านเข้าชมภายใน พระราชวังเชินบรุนน์  Schonbrunn Palace พระรำชวงัฤดูร้อนอนัยิ่งใหญ่ของ 

รำชวงศฮ์ปัสบวร์กท่ีถูกสร้ำงข้ึนในปลำยศตวรรษท่ี 17 โดยพระประสงคข์อง “ พระนางมาเรียเทเรซ่า ” 
จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมันท่ีตั้ งพระไทว่ำ จะสร้างพระราชวังแห่งนี้ให้มีความงดงามไม่แพ้
พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส”  ด้ำนหลังของ
พระรำชวงัในอดีตเคยใช้เป็นท่ีล่ำสัตว์ปัจจุบันได้
ตกแต่งเป็นสวน และ น ้ ำพุอยำ่งสวยงำม อนัเป็นท่ีมำ
ของช่ือพระรำชวงัเชินบรุนน์ ในอดีตนั้นพระรำชินี
ฝร่ังเศส มำรีอังตวัเนต ได้เคยใช้ชีวิตช่วงวยัเด็ก ณ 
พระรำชวงัแห่งน้ี และ โมสำร์ทยงัเคยมำบรรเลง
ดนตรี จกัพรรดินโปเลียนเคยได้เสด็จมำประทบัอยู่
กบัพระรำชโอรสของพระองค์ สัมผสัควำมงำมอนัวิจิตรตระกำรตำภำยในห้องต่ำงๆ กว่ำ 20 ห้อง อาท ิ
ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องแกลลอร่ี, ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นร า หรือ
แสดงดนตรี ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่เป็นคร้ังคราว 
ฯลฯ ท่ำมกลำงอุทยำนสวนดอกไม้นานาพันธ์ุ ท่ีจดั
แต่งไวอ้ยำ่งร่มร่ืนงดงำม 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเที่ยวชม “ กรุงเวียนนา ” Vienna เมืองหลวง
ของประเทศออสเตรีย เป็นศูนยก์ลำงแห่งควำมเจริญ
จำกอดีตกำลมำสู่ปัจจุบนั เป็นเมืองประวติัศำสตร์ซ่ึง
รำชวงศ์ฮบัส์บวร์กเป็นรำชวงศ์ท่ีมีบทบำทเด่นท่ีสุดในประเทศ “เวียนนา” เป็นเมืองท่ีได้รับกำรขนำน
นำมวำ่ “เป็นเมืองที่มั่งคั่งด้วยศิลปะและการดนตรีระดับโลก”ช่ือเสียงน้ีเป็นผลมำจำก  นกัประพนัธ์บท
เพลงวอลท์ ผูย้ิ่งใหญ่ท่ีไดใ้ช้ช่วงชีวิตท่ีเวียนนำและสร้ำงผลงำนฝำกไวท่ี้น่ี เช่น โวล์ฟกงัอำมำเดอุส โม
ซำร์ท และ ลุดวิก ฟันเบโธเฟน  เร่ิมต้นจำกเข้ำสู่ “ถนนวงแหวน” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร, 



 

พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวทิยาลยัเวยีนนา, โบสถ์ประจ าเมือง, ศาลสูง ฯลฯ 
ให้ท่ำนไดผ้่อนคลำยกบักำรเดินเล่นใน “ สวนสาธารณะสตัดปาร์ค ” สวนสำธำรณะอนัร่มร่ืนใจกลำง
เมือง และยงัเป็นท่ีตั้งของ “ อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์ ” Johannes Strauss ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงกอ้ง
โลก เจำ้ของบทเพลงอมตะ By the beautiful blue Danube 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร The Rib of Vienna  เมนูพเิศษ: ซ่ีโคลงหมูอบ สไตล์เวยีนนา  

พกัที่:  Courtyard By Marriott Hotel / เทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่7  เวยีนนา – ล่องเรือวาเคาท์ วาเลย์ – ดูร์นสไตน์ – ช้อปป้ิงเอ้าท์เลท็ 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านออกเดินทางสู่เมืองเครม Krem ตั้งอยู่ในบริเวณริมแม่น ้ ำดำนูป น าท่านล่องเรือแม่น ้าดานูป ชม
ความงามของ “วาเคาน์ วาเลย์” Wachau Valley วาเคาน์คือดินแดนช่วงส้ันๆ บริเวณสองฝ่ังแม่น ้าดานูบ  
(เพียง 22 ไมล์จำกควำมยำวทั้ งส้ิน 1,740 
ไมล์) ท่ีมีลักษณะภูมิทัศน์หลำกหลำย  มี
โบรำณสถำนทำงวัฒนธรรมและ  หมู่
สถำปัตยกรรมทำงประวติัศำสตร์ ตำมเมือง
เล็ก เมืองน้อย เรียงรำยตลอดสองฝ่ังแม่น ้ ำ 
ลกัษณะท่ีสร้ำงควำมโดดเด่นให้แก่วำเคำ 
คือ ควำมงำมตำมธรรมชำติ ทั้ งสำยน ้ ำ
ดำนูบท่ีคดเค้ียว ทุ่งหญ้ำและพุ่มไม้เขียว
ชอุ่มริมฝ่ัง  ไร่องุ่นข้ันบันได, หมู่บ้านที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะของตัว, ฟาร์ม ,โบสถ์, ปราสาท และซากโบราณสถานฯลฯ  จนถึงส ำนักสงฆ์เมลค ์
ปรำสำทเชิร์นบือเฮล Schoenbuehel Castle ซำกปรำสำทอกัชไตน์ดืนชไตน์ และฮินแทร์เฮำส์ จนถึงส ำนกั
สงฆ์เกอทไวก์บนยอดเขำท่ีมองเห็นไดแ้ต่ไกล ผ่ำน “ปราสาทดรุนสไตล์” Durnstein Castle ท่ีเคยเป็นท่ี
คุมขงัพระเจ้ารชาร์ดใจสิงห์ แห่งองักฤษ ท่ีมำร่วมในสงครำมครูเสด น าคณะเที่ยวชม“เมืองเมลค์” Melk 
เมืองเล็กๆทีม่ีความสวยงามของบ้านเรือนในยุค“เรอเนอซองส์”   เป็นจุดแวะพกัยอดนิยมท่ีตั้งอยูต่รงช่วง
คุง้น ้ ำของแม่น ้ ำดำนูบช่วงท่ีไหลผ่ำนประเทศออสเตรียท่ีตั้งของเมืองน้ีมีควำมส ำคญัมำแต่คร้ังโบรำณ
ตั้งแต่สมยัยุคโรมนัและสมยัของรำชวงศบ์ำเบนเบิร์กท่ีปกครองออสเตรีย ชมควำมงำมของ “ โบสถ์สตีฟท์
เมลค์ ” ท่ีมีอำยเุก่ำแก่กวำ่ 900 ปี ของคณะเบเนดิคทีนท่ีตั้งอยูบ่นหนำ้ผำริมฝ่ังแม่น ้ ำดำนูป ชมโบสถ์ใหญ่
ท่ีตกแต่งด้วยศิลปะสไตล์บำรอคท่ีมีควำมงดงำมวิจิตรพิสดำรท่ีสุดในโลก ทีเดียว ผนังสุกปลั่งด้วย
ทองเหลืองอร่ำมทุกดำ้น ส่วนเพดำนเป็นภำพเขียนเฟรสโกลวงตำใหแ้ลดูสูงชนฟ้ำท่ีแห่งน้ีใชเ้ป็นพื้นเร่ือง
ของนิยำยขำยดีระดบัโลกเร่ือง A Nome Of A Rose 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  



 

บ่ำย น าท่านออกเดินทางเข้าสู่  “Outlet Parndorf” ให้ท่ำนได้มีเวลำเลือกซ้ือสินค้ำแบรนด์เนมมำกมำยใน
ร ำ ค ำ พิ เ ศ ษ  เ ช่ น  Lacoste,Samsonite,McGregor,Ulla Popken,Gaastra, Hallhuber,Guess, Polo 
Ralplauren,Geox,Bally,Armani,Burberry,Camel,Timberland,Vans,Levi’s,Diesel,Nike,Adidas ฯ ล ฯ 
จำกนั้นเดินทำงสู่กรุงเวยีนนำ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  / น ำคณะเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั 

พกัที่:  Courtyard By Marriott Hotel / เทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่8  เวยีนนา – เดนิทางกลบั 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเวียนนา เพ่ือผ่านขั้นตอนการตรวจเช็คบัตร
โดยสารและท าคืนภาษี 

13.30 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที ่TG 937 

วนัที่9  สนามบินสุวรรณภูมิ 
05.20 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจาก
สายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศ ทีท่างคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดนิทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมาย
ให้ หัวหน้าทวัร์ผู้น าทวัร์ มอี านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตดัสินใจ จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ช่วงออกเดนิทาง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

30 ธ.ค.-07 ม.ค. 2562 89,900 89,900 85,900 19,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค // เวยีนนำ-กรุงเทพฯ 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำ
และรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำใหต้อ้งมีกำร
ปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  
 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วซ่ีำยโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีำ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท่้ำนไม่วำ่ท่ำนจะผำ่นกำรพิจำรณำ
หรือไม่ก็ตำม  
 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  



 

 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ** ตำมเง่ือนไขกรมธรรม*์* หำกท่ำนอำยเุกิน 75 ปี ท่ำนตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม  

 ค่ำทิปพนกังำนขบัรถในยโุรป 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำ 

ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 40,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทัฯ และ

ค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งน้อย 20 ท่ำน และหรือ ผูร่้วม

เดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือ
จดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวสิยั จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหวัหนำ้ทวัร์และเหตุสุดวิสยับำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยั
ธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออกประเทศไม่วำ่
ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือวำ่
ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำกบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยืน่วซ่ีำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยืน่วซ่ีำดว้ย
ตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  



 

o เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำมประสงคจ์ะยืน่วี
ซ่ำท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทั
ทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋

เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 
วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรกของกำร
เดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยดึค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจง
ใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋เคร่ืองบิน 

หรือพำหนะอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็นค่ำใชจ่้ำยท่ีนอกเหนือจำก
โปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต้่องการันตมีัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่



 

เกิน 3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออก
จดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้

ช่ือแต่ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำ

สะกดช่ือใหต้รงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ื่นวซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอ
ประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสองคน ตอ้งมี
จดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธ
วซ่ีำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำง
บริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวน
ท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวี
ซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  
ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น กำร
ปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
กำรคืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจ
เปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 


